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ايرانازديدگاههاوخطوطقرمزشدستبرنميدارد
گروه ديپلماسي| مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان روز گذشته در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران 
به پرسش هاي رسانه هاي گوناگون پاسخ داد. با توجه به ازسرگيري 
مذاكرات ايران با امريكا و پس از آن با س��اير اعض��اي 1+5 در ژنو 
در سال نو ميالدي بخش اعظم پرس��ش هاي مطرح شده در اين 
نشس��ت به برنامه وزير امور خارجه ايران در چند روز آتي و فضاي 

حاكم بر اين مذاكرات گذشت. گزيده سخنان مرضيه افخم به شرح زير است: 
  ظريف در سفري قريب الوقوع به افغانستان مي رود. 

  روسيه عضو فعال گروه 1+5 است و نقش محوري و مهمي در مذاكرات دارد. 
  ما فكر مي كنيم روسيه از وزن و جايگاه موثري در گفت وگوهاي هسته يي برخوردار است 
و مي تواند نقش فعال تر و موثرتري را براي سرعت بخشيدن به مذاكرات و دستيابي به توافقي 

عادالنه و عاقالنه و مبتني بر چارچوب هايي كه ايران دنبال مي كند داشته باشد. 
  موضوع دعوت مقامات سعودي از آقاي ظريف كماكان در دستور كار است و به دنبال آن 
هس��تيم ديدار وزيران در تهران يا رياض صورت گيرد. در عين حال تماس ها ميان دو كشور 
درباره مسائل منطقه به ويژه بحث هاي مربوط به تروريست و مقابله با آن در حال انجام است 
و در زمان مناسبي كه چارچوب هاي كار و ديدارها مشخص شود اين سفرها مي تواند صورت 

گيرد. 
  سفير جديدي از سوي عربستان به ايران معرفي شده و مراحل اداري مربوط به آن طي شده 

است. البته سفارتخانه عربستان در تهران فعاليت طبيعي خودش را انجام مي دهد. 
  اميدواريم يك واقع بيني در سياس��ت هاي مس��ووالن دولت امريكا حاكم ش��ود و تكرار 
اشتباهات گذشته نه براي امريكا و نه مجموع سياست هاي اين كشور در دنيا فايده يي نخواهد 

داشت. 
  اقدام هفته نامه موردنظر )شارلي ابدو( توهين آميز و باعث تحريك احساسات مسلمانان 

جهان خواهد شد. 
  ايران از ديدگاه ها و خطوط قرمزش دس��ت برنمي دارد. اگر طرف مقابل با اراده سياسي و 
حسن نيت روند را ادامه دهد و بر اس��اس واقعيت هاي موجود و نه سوء محاسبه حركت كند 

امكان توافق وجود دارد. 
  هنوز در رابطه با حضور ايران در نشست مسكو دعوتنامه يي رسمي نداريم. در عين حال 
مشورت هاي سياسي با سوريه و روسيه براي اينكه اين اقدام سياسي و گفت وگوها شكل بگيرد 

در جريان است. 
  هرگونه تحريم جديد به منزله توقف روند جاري در مذاكرات است و اين امري روشن است و 

محافل مختلف رسمي و غيررسمي نسبت به چنين روندي تحليل هايي را ارايه داده اند. 
  كش��ورهاي مختلف به اين نتيجه رس��يده اند كه نبايد از نفت به عنوان يك ابزار سياسي 
اس��تفاده ش��ود. اگر نفت به اين ش��كل مورد اس��تفاده قرار گيرد كش��ورهاي مختلف كه 
درآمدهاي شان به درآمدهاي نفتي بس��يار وابسته است متضرر مي شوند و حتي كشورهاي 

توليدكننده و مصرف كننده متضرر مي شوند. 
  همه اعضاي گ��روه 1+5 اگر بتوانند متوازن موضوعات مذاك��رات را دنبال كنند و نقش و 
جايگاه خود را نشان دهند راه رسيدن به توافق جامع آسان تر مي شود. ما مشورت ها را صرف 

يك كشور نمي دانيم. 

اميدوارمتوافقنهاييميانايرانو1+5حاصلشود
پاپ در جمع ديپلمات هاي خارجي در واتيكان با اش��اره به مذاكرات هسته يي ايران 
و 1+5 اظهار اميدواري كرد كه توافق��ي نهايي ميان ايران و گروه 1+5 درباره اس��تفاده 
صلح آميز از انرژي اتمي انجام ش��ود و از اقدامات انجام ش��ده در اين ب��اره تمجيد كرد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از روزنامه ُاس��رواتوره رومانو، پاپ در ديدار سنتي همه ساله با 
ديپلمات هاي خارجي در واتيكان به مناسبت تبريك سال نو مسيحي، درباره موضوعات 
مختلف مانند صلح، حمله به نش��ريه يي در پاريس، بردگي مدرن، درگيري در اوكراين، 
خاورميانه از جمله عراق و سوريه، تروريسم منكر انس��ان و خدا، درگيري در كشورهاي 
آفريقايي، مبارزه با ابوال، حمايت از مهاجران، خانواده، اوضاع سياسي در ايتاليا، سفر خود 
به س��ريالنكا و فيليپين، توافق امريكا - كوبا، توافق در مورد محيط زيست، توافق نهايي 
ميان ايران و گروه 1+5 و هفتادمين سالگرد تاسيس س��ازمان ملل سخنراني كرد. وي 
بخش مهمي از سخنان خود را به خاورميانه اختصاص داد و گفت: خاورميانه متاسفانه 
صحنه درگيري هاي ديگري اس��ت كه از زماني طوالني ادام��ه دارد و به خاطر افزايش 
تروريسم با هويت بنيادگرايي در سوريه و عراق عواقب وحشتناك دارد. اين پديده نتيجه 
»فرهن��گ دور انداختن« خداس��ت. بنيادگرايي ديني در حقيقت قب��ل از دور ريختن 
انسان با انجام قتل عام هاي وحش��تناك، خود خدا را نفي مي كند. در مقابل يك چنين 
تهاجم ظالمانه كه همچنين به مسيحيان و ديگر گروه هاي قومي و ديني منطقه براي 
مثال از جمله يزيديان ضربه مي زند، الزم اس��ت بر اس��اس حقوق بين الملل با پاسخي 
دسته جمعي، گسترش خش��ونت ها را متوقف، تفاهم را برقرار و جراحات عميق ناشي 
از درگيري ها را التيام داد. پاپ اضافه كرد: به همين خاط��ر در اين مكان از تمام جامعه 
بين الملل و همين طور از يكايك دولت هاي مربوطه درخواست مي كنم تا اقداماتي واقعي 
براي برقراري صلح و دفاع از آنهايي كه در نتيجه درگيري ها و تعقيب و آزارها در رنج قرار 

دارند و مجبور به رها كردن خانه و وطن خود شده اند، انجام دهند. 

واشنگتننقشايراندركمكبهبرنامههستهيي
سوريهراتاييدنميكند

س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در يك پي��ام توييتري اعالم كرد كه واش��نگتن 
نمي تواند تاييد كند كه ايران در برنامه  ساخت تسليحات هس��ته يي سوريه نقش دارد 
و به پيش��برد آن كمك مي كند. به گزارش فارس، خبرگزاري »ترن��د« در اين گزارش 
نوش��ت: اظهارات س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در حالي مطرح شده است كه چند 
روز پيش، هفته نامه آلماني اش��پيگل به نقل از »منابع امنيتي« مدعي ش��د كه »بشار 
اسد«، رييس جمهور س��وريه در حال ساخت تاسيسات هس��ته يي زيرزميني با هدف 
توليد تسليحات اتمي اس��ت. اين گزارش در ادامه مدعي ش��ده بود كه ايران در ساخت 
اين تاسيسات به دولت س��وريه كمك مي كند و تاكيد ش��ده بود كه اين تاسيسات در 
دل كوه هاي غيرقابل دسترس غرب س��وريه در حدود دو كيلومتري مرز لبنان ساخته 
مي شود. اش��پيگل در گزارش خود مدعي ش��ده بود كه هدف از ساخت اين تاسيسات، 
احداث يك نيروگاه يا مركز غني سازي اورانيوم اس��ت و از نام رمز »زمزم« براي توصيف 
اين پروژه استفاده مي شود و ايران و كره ش��مالي در ساخت تاسيسات اتمي »زمزم« به 
دولت بشار اسد كمك مي كنند و حفاظت از اين تاسيسات هم با نيروهاي حزب اهلل لبنان 

است. 

امريكابارهامقابلايرانتسليمشدهاست
س��ناتور امريكايي ايالت »آركانزاس« ضمن انتقاد از رويك��رد دولت امريكا در قبال 
برنامه هس��ته يي ايران تصريح كرد امريكا بارها در قبال ايران تسليم شده است و بايد به 
جاي واگذاري امتياز به ايران از تغيير نظام در ايران حمايت كند. »تام كاتن«، س��ناتور 
ارش��د ايالت »آركانزاس« امريكا در نشس��ت »سياس��ت محافظه كارانه اق��دام ميراث 
2015« ضمن انتقاد از سياس��ت هاي دولت »باراك اوبام��ا«، رييس جمهور امريكا در 
قبال ايران تصريح كرد كه امريكا به طور مداوم در مقابل خواسته هاي ايران تسليم شده 
است. كاتن در اين نشست از برنامه هسته يي ايران انتقاد كرد و گفت كه ايران با قابليت 
تسليحات هسته يي ممكن اس��ت منجر شود كه تهران رژيم صهيونيس��تي و امريكا را 
هدف حمالت خود قرار دهد. اين سناتور امريكايي با اشاره به اين مورد ادامه داد، با وجود 
خطراتي كه ايران هس��ته يي دارد، دولت اوباما همچنان آرام و س��اكت است. وي تاكيد 
كرد كه مذاكره كنندگان امريكايي بارها مقابل خواسته هاي ايران تسليم شده اند و حق 
غني س��ازي اورانيوم را به ايران واگذار كرده اند و به اين كشور اجازه داده اند رآكتور توليد 
پلوتونيم خود را حفظ كند و تنها از ايران خواس��ته اند به جاي آنكه سانتريفيوژهايش را 
برچيند، تنها اتصاالت آنه��ا را قطع كند. كاتن افزود كه امريكا ب��ه ايران اجازه تحقيق و 
توسعه سانتريفيوژهاي پيشرفته را داده است و ابعاد نظامي برنامه هسته يي ايران و برنامه 
موشكي را از ميز مذاكرات حذف كرده اس��ت و حتي با تعيين تاريخ انقضا براي هرگونه 
توافق نهايي با ايران موافقت كرده است و در عين حال در قبال اين امتيازاتي كه به ايران 

داده  است، ميلياردها دالر نيز در راستاي كاهش تحريم ها اعطا كرده است. 

ادامه از صفحه اول
از س��وي ديگر »آلن اير« س��خنگوي فارس��ي 
زب��ان وزارت خارجه امري��كا ني��ز در گفت وگو با 
پايگاه خب��ري ترند اع��الم كرد: اي��ن گفت وگوها 
در فضاي��ي ج��دي و داراي حس��ن ني��ت، برگزار 
مي شود. مذاكرات مثل هميش��ه، در فضايي مملو 
از جديت، حس��ن ني��ت و احت��رام متقابل صورت 
مي گيرد. همان گونه كه جان كري به تازگي گفته 
است، ديدار آتي بين ايش��ان و محمدجواد ظريف 
وزير خارجه جمهوري اس��المي ايران در شهر ژنو 
براي فراهم كردن زمين��ه مذاكرات درمورد برنامه 
هس��ته يي ايران و ايجاد پيش��رفت هاي بيشتر در 
اين مذاكرات است. قرار اين اس��ت با دكتر ظريف 
تمام مس��ائل برنامه ريزي ش��ده را ارزيابي كنند و 
مسير هيات هاي مذاكره كننده مان مشخص شود 
و به اميد خدا بتوانيم اين روند را براي دستيابي به 

پيشرفت هاي بيشتر هموار كنيم. 

اوباما هشدار داد
چندس��اعت پيش از دي��دار جان ك��ري، وزير 
ام��ور خارجه اي��االت متح��ده با رييس دس��تگاه 
ديپلماس��ي كش��ورمان، ب��اراك اوباما ب��ا حضور 
در جمع��ي از اعضاي كنگ��ره به حماي��ت از روند 
مذاكرات پرداخته و ضمن هش��دار به نمايندگان و 
س��ناتورهاي تندرو كه مايل به تشديد تحريم هاي 
ايران هس��تند گفت: تصويب اليحه تحريم  جديد 
ايران مذاكرات هس��ته يي را به شكست مي كشاند. 

در شرايطي كه سناتورهاي تندرويي چون گراهام 
ليندسي 24 س��اعت پيش از آغاز مذاكرات اعالم 
كردند ك��ه احتم��اال در هفته آتي اليحه تش��ديد 
تحريم هاي اي��ران را ب��ه راي مي گذارن��د، باراك 
اوباما در حضور جمعي از اعض��اي كنگره از هر دو 
حزب جمهوريخ��واه و دموكرات مخالفت ش��ديد 
خود را ب��ا تصوي��ب هرگونه اليح��ه تحريم جديد 
اي��ران ابراز ك��رد. در بيانيه كاخ س��فيد كه در اين 
خصوص منتش��ر ش��ده آمده اس��ت ك��ه اوباما به 

نمايندگان هش��دار داد كه تحريم جديد مي تواند 
امريكا را در ائت��الف بين الملل��ي اش منزوي كند.  
محمد جواد ظريف هم هنگام ورود به ژنو با سوال 
خبرنگاري در خصوص نگاه وي ب��ه چالش دولت 
امريكا با كنگره مواجه ش��د و در پاسخ گفت: ما در 
مذاكرات هس��ته يي با دولت امريكا به صورت يك 
مجموعه برخورد مي كني��م، بنابراين همراه كردن 
قسمت هاي مختلف دولت امريكا و يكپارچه شدن 
سياس��ت هاي آن بر عهده قوه مجريه امريكاست. 

اي��ن نگران��ي آنها باي��د باش��د البته ما احس��اس 
مي كنيم كه ني��از به يك تصميم و اراده سياس��ي 
همراه با ش��جاعت اس��ت. تصميم گيري براي حل 
معضلي كه مي تواند بس��ياري از معادالت منطقه 
را به س��مت بهبودي تغيير دهد. جدا از اظهارنظر 
وزير ام��ور خارجه اي��ران و رييس جمه��ور اياالت 
متح��ده در خصوص تحريم ها، س��خنگوي وزارت 
امور خارجه امريكا هم در نشس��ت خبري خود در 
واكنش ب��ه پرس��ش هايي در خص��وص تحريم ها 

گف��ت: تصوي��ب هرگون��ه اليح��ه در كنگ��ره كه 
موجب تحريم ه��اي جديد عليه اي��ران همزمان با 
ادامه مذاكرات هس��ته يي بين المللي شود از سوي 

رييس جمهور امريكا وتو خواهد شد. 

تالش براي تسريع حصول توافق
دور جديد مذاكرات هس��ته يي ايران با 1+5 در 
حالي از روز گذش��ته ب��ا ديدار جان ك��ري و جواد 
ظريف آغاز ش��د كه تا روز يكش��نبه ژن��و ميزبان 
گفت وگوهاي دو جانبه، چندجانبه و در نهايت هم 
ديدار عموم��ي مذاكره كنندگان 7 كش��ور خواهد 
بود. تا زمان تنظي��م اين خبر تغيي��ري در برنامه 
اعالم ش��ده از س��وي وزارت ام��ور خارجه صورت 
نگرفته و گفته مي شود كه ادامه مذاكرات از امروز 
در س��طح معاونين خواهد بود. هرچند با توجه به 
اينكه ج��ان كري و محمد ج��واد ظريف هردو اين 
روزها را در اروپا مي گذرانن��د احتمال تكرار ديدار 
دوجانبه مي��ان آنها وج��ود دارد. پ��س از تمديد 
دوب��اره توافقنامه ژن��و در نوامب��ر 2014، به نظر 
مي رس��د كه اصلي ترين موارد اختالف باقي مانده 
ميان ايران و 1+5 مس��اله چگونگي برداشته شدن 
تحريم ها و ميزان غني س��ازي ايران است. ماراتن 
مذاكرات هس��ته يي در حالي در ژنو آغاز ش��د كه 
ايران و 1+5 تا ماه مارس فرصت دارند كه به توافق 
سياسي دس��ت يابند و به نظر مي رس��د كه اگر تا 
نخس��تين ضرب االجل به توافق نرس��ند عمال بن 

بست در مذاكرات شكل خواهد گرفت. 

وزرايخارجهايرانوامريكا
ديروزدراقدامياستثنايي15دقيقهدرخيابانهايژنوپيادهرويكردند

پياده روي  در ژنو

ديپلماسي
s i a s a t @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

همزمان با از سرگيري مذاكرات هسته يي ايران و امريكا، فرصت ها و چالش هاي پيش روي رسيدن به توافق جامع هسته يي تا ماه جوالي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
نظرسمت/صبغهسياسينام

سخنگوي وزارت امور خارجه مرضيه افخم 
فرصت هاي مذاكرات را مي توان: اعتماد به حقانيت كش��ورمان در دس��تيابي به انرژي صلح آميز هس��ته يي، توان علمي دانشمندان هسته يي كش��ورمان به عنوان يكي از مظاهر 
قدرت، اجماع ملي، صبر و اس��تقامت مردم كشورمان براي رسيدن به حقوق هس��ته يي خود دانست. چالش مذاكرات پيش رو نيز سوءمحاس��به و زياده خواهي برخي كشورهاي 

طرف مذاكره، معطوف بودن توجه برخي از كشورهاي طرف مذاكره به منافع طرف هاي ثالث و ارجح دانستن آن در مقايسه با منافع ملت هاي خود دانست. 

تحليلگر مسائل بين المللي كاوه افراسيابي 

رسيدن به نخستين ضرب االجل ماه مارس كه توافق سياسي را شامل مي شود آسانتر از رس��يدن به ضرب االجل ماه جوالي است كه در آن تاريخ بايد به توافق جامع دست يافت، 
توافق جامعي كه در راه رسيدن به آن موانع بس��يار مهمي وجود دارد. احتمال رسيدن به توافق نهايي به نظر من كمتر از 50 درصد اس��ت و بخش اعظم اين مساله هم به توانايي 
باراك اوباما براي جمع آوري پيش شرط هاي سياسي در راستاي رسيدن به توافق با ايران بستگي دارد. توافقي كه همان گونه كه شاهد آن بوديم اوباما در نوامبر گذشته نتوانست 
به آن دست پيدا كند و در دقيقه آخر پا پس كش��يد. ايران بايد بسيار سخت بازي كرده و تهديد كند كه در ش��رايطي كه امريكا به مطالبه هاي تند و تيز خود كه نشان دهنده عدم 
عالقه واشنگتن به استراتژي برد – برد است ادامه دهد، ايران هم غني سازي 20 درصدي خود را از س��ر خواهد گرفت و البته دسترسي بازرسان آژانس بين المللي انرِژي اتمي را 

هم محدود خواهد كرد. 
پايبندي ايران به تعهداتش موجب اثبات حس��ن نيت ايران در عرصه افكار عمومي جهاني شده اس��ت. ادامه يافتن مذاكرات و ادامه تحريم ها نيز مهم ترين تهديدهاي مذاكرات روزنامه نگار اصولگرا ناصر ايماني 

است. 
وجود گروه هاي تندرو كه بقاي خود را در وجود ش��رايط بحراني مي بينند مي تواند چالش مهمي در پيش روي مذاكرات باشد. از سوي ديگر، تقويت اتحاد و انسجام در ميان مردم فعال سياسي اصالح طلب اشرف بروجردي 

نيز مهم ترين فرصت مذاكرات محسوب مي شود. 
من به مذاكرات خوشبين هس��تم و به نظرم چالش آنچناني اي وجود ندارد كه بخواهد مانع از امضاي توافق بش��ود. صحبت هاي اخير آقاي كري و اوباما نيز نشان داد آنها تمايل استاد روابط بين الملل علي بيگدلي 

بسياري دارند تا توافق حاصل شود. 
چالش اصلي مذاكرات موضع گيري هاي تند كنگره جديد امريكا و فش��ارش بر اوباما براي ادامه تحريم هاست. مهم ترين فرصت نيز اين است تا در بودجه 94، نقش تحريم ها را در عضو حزب موتلفه اسالمي حميدرضا ترقي 

آينده كشور و وابستگي به نفت را بيش از پيش بكاهيم. 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جواد جهانگيرزاده 
كاهش قيمت نفت و طمع امريكا براي اس��تفاده از اين حربه مي تواند عامل موثري در كند كردن مس��ير توافق باش��د. از س��وي ديگر، روي كار آمدن جمهوريخواهان نيز چالش 
كم اهميتي نيس��ت. اما از آنجايي كه آقاي اوباما كارنامه چندان درخش��اني در كارنامه ديپلماتيكش ندارد ش��ايد از اين فرصت براي تقويت كارنامه كاريش  اس��تفاده كند و اين 

مذاكرات فرصت خوبي است تا از اين مساله بهره داري كند. 
فكر مي كنم به دليل رويكرد مثبت تيم مذاكره كننده ايران با چالش چنداني روبه رو نخواهيم شد. از س��وي ديگر، اقدامات مجلس در عرصه بودجه و كاهش وابستگي مان به نفت عضو فراكسيون رهروان واليت غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي 

مي تواند فرصت مناسبي براي تيم مذاكره كننده ما باشد تا قدرت چاشنه زني شان بيش از پيش شود. 
متاسفانه دولت امريكا از خود اس��تقاللي ندارد و گوش به فرمان صهيونيست هاس��ت و از برخي دول منطقه يي نيز تاثير مي پذيرد. اينها باعث مي ش��ود تا دولت امريكا مستقالنه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس منصور حقيقت پور 

تصميم نگيرد و روي به زياده خواهي بياورد. آنها قصدشان اين است تا ايران را از حقوق حقه اش محروم سازنند. مهم ترين فرصت پيش رو نيز اقتصاد مقاومتي است. 

ايران عالقه مند به توافق و حل اين بحران غيرضروري است و اين عالقه تهران مهم ترين سند در اثبات حقانيت ايران است. اين مهم ترين فرصت پيش رو براي كشورمان است اما عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عوض حيدرپور 
زياده خواهي غرب و در راس آنها امريكا مي تواند عاملي براي نرسيدن به توافق باشد. 

باز شدن راه و مسير در عرصه سياست خارجي براي فعاليت و افزايش روابط دوجانبه و همه جانبه با كشورهاي مختلف از مهم ترين فرصت هاي مذاكرات است.استاد حقوق بين الملل سيدعلي خرم 

مشاور محمود احمدي نژاد عبدالرضا داوري 
تفاوت بنياديني در مذاكرات در سال نو ميالدي با سال 2013 و 2014 نمي بينم. به نظر نمي رسد كه قطار مذاكرات هسته يي از بن بستي كه به آن گرفتار است، خارج شود و غرب 
با محوريت امريكا دست از زياده خواهي اش نيز برنخواهد داش��ت. فرصتي نيز نمي بينم و به نظر مذاكرات فرصت هاي بيشتري براي امريكا داش��ته است تا براي ايران چراكه هنوز 

تحريم ها ادامه دارند و دولت حتي در كاهش قيمت نفت نيز ناتوان بوده است. اعتقاد دارم كه دولت يازدهم در عرصه مذاكرات بيشتر به دنبال نمايش ديپلماتيك بوده است. 

زياده خواهي امريكا و فش��ار البي هاي صهيونيس��تي و عربي مهم ترين معضل پيش روست چراكه موجب مي ش��ود امريكا سياس��ت مثبتي را اتخاذ نكند. از سوي ديگر، افزايش سخنگوي جبهه ايستادگي ابوالقاسم رئوفيان 
همدلي و اقتدار كشور مي تواند از فرصت هاي مذاكرات تلقي شود. 

روزنامه نگار و استاد علوم سياسي فياض زاهد 
عدم توافق نتيجه يي جز افزايش افراط و خشونت در جهان وحشت زده امروز نخواهد داش��ت و بر پيچيدگي و گسترش دامنه بحران و افزايش بي ثباتي و تروريسم در جهان امروز 
را دامن خواهد زد. اما با توافق مي توان اميدوار بود كه بس��ياري از معضالت و مشكالت منطقه يي حل ش��ود و ايران با ايفاي نقش بيش��تري بر دامنه رو به رشد تروريسم و افراط 

بكاهد. همچنين اين توافق، ثبات قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت. 

به دليل آنكه سال 2015، سال مبارزات انتخاباتي در امريكاست؛ به نتيجه نرسيدن مذاكرات موجب خواهد ش��د تا دولت دموكرات اوباما ديگر رغبت گذشته اش را براي رسيدن استاد علوم سياسي صادق زيباكالم 
به توافق همانند ديگر كشورها نداشته باشد. مهم ترين فرصت نيز اين است كه دولت آقاي اوباما بخواهد فرصت رسيدن به توافق را به نقطه يي مثبت در كارنامه اش مبدل سازد. 

مذاكرات هسته يي فرصت تعيين كننده يي است تا از طريق آن، بسياري از گره هاي موجود در كشور باز شود. از س��وي ديگر، در صورتي كه مذاكرات به نتيجه خاصي نرسد، باور فعال سياسي اصالح طلب علي شكوري راد 
رسيدن به توافق در آينده از بين خواهد رفت و كشورهاي غربي نيز رغبتي براي حل اين پرونده نخواهند داشت. 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس احمد شوهاني 

وجود تندروها در طرفين مذاكرات كه تالش بس��ياري براي به نتيجه نرسيدن مذاكرات مي كنند، شايد مهم ترين تهديد مذاكرات باش��د. از سوي ديگر، زياده خواهي هاي امريكا 
و فشار كشورهاي عربي و اسراييلي ها نيز تهديد مهمي اس��ت. با اين حال، با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و عزم اين دولت براي رسيدن به توافق، افكار عمومي دنيا 
دريافته است كه ايران به دنبال بمب هسته يي نيست. از سوي ديگر، مشكالت منطقه يي امريكا و نياز آنها به ايران براي حل بحران هاي شان و تشديد اختالفات روسيه و غرب نيز 

فرصت هايي هستند كه مي توان از آنها استفاده كرد. 

رويكرد س��ازنده و تعاملي ايران به افكار عمومي دنيا نش��ان داد كه ايران رويكردي صادقانه در مس��اله هس��ته يي دارد و اثبات كرد كه ملت ايران اهل تعامل و گفت وگو اس��ت. فعال سياسي اصالح طلب حسين كاشفي 
زياد ه خواهي هاي طرف مقابل و يك جانبه نگري و عدم توجه به خواست ملت، مي تواند چالش مهمي به حساب آيد. 

عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري محسن كوهكن 
مي توان گفت كه بزرگ ترين چالش پيش روي مذاكرات، عدم ثبات نظر در ميان مس��ووالن و هيات اجرايي امريكاس��ت. اتفاقات اخير مانند حادثه تروريس��تي پاريس نيز نشان 
داد كه رويارويي غرب با ايران و حمايت آنها از گروه هاي تروريس��تي هزينه هاي جبران ناپذيري براي آنها داشته اس��ت پس آنها براي حل مشكالت شان نظير مبارزه با تروريسم 

بي ترديد نيازمند ايران هستند كه اين مساله را مي تواند فرصت مناسبي براي غرب دانست. 

روزنامه نگار اصولگرا امير محبيان 
افزايش سطح توقعات مردم و جامعه جهاني از مذاكرات مهم ترين چالش پيش روس��ت چراكه موجب مي شود آنها فقط انتظار توافق داشته باش��ند و اگر به هر دليلي اين مساله 
محقق نشود، موجب س��رخوردگي آنها مي شود. از س��وي ديگر، عدم وحدت نظر در ميان مس��ووالن امريكايي در خصوص مذاكرات و نفوذ دولت هاي عربي و رژيم صهيونيستي 
موجب شده تا دولت امريكا امكان تصميم گيري اش كاهش يابد. مهم ترين فرصت پيش رو نيز كمك به صلح و ثبات جهاني و حل مشكالت منطقه يي و اثبات حقانيت ايران است. 

فشار گروه ها و البي هاي اسراييلي و روي كار آمدن  كنگره جمهوريخواه از مهم ترين چالش هاي مذاكرات هس��تند. از سوي ديگر، اثبات حقانيت و پيروزي گفتمان صداقت ايران عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس محمدرضا محسني ثاني 
از فرصت هاي پيش  روي ماست. 

فعال سياسي اصالح طلب حسين مرعشي 
مذاكرات هسته يي آخرين فرصت امريكاست تا در اين مس��اله يك اقدام موثر در سطح بين المللي انجام دهد. ايران نيز مي تواند با رس��يدن به توافق بسياري از مشكالتش را حل 
كند. پس اينها مي توانند نقطه  اميد براي نيل به توافق باشد. با چالش چنداني روبه رو نيستيم چراكه تيم مذاكره كننده هسته يي ما آنقدر تواناست كه مي توانند مشكالت عمده را 

حل نمايد. با اين حال، چالش با امريكاست چراكه عدم توافق موجب افزايش مشكالتش است. دخالت هاي كشورهاي عربي و البي هاي اسراييلي نيز بي تاثير نيست. 

عضو اسبق تيم مذاكره كننده هسته يي حسين موسويان 

نخستين و مهم ترين چالش نتانياهو، نخست وزير اسراييل است كه در پشت پرده كارش��كني مي كند. البي او در امريكا يعني آيپك بيشترين نفوذ را در كنگره دارند. لذا در ظاهر 
كنگره مهم ترين چالش اما در باطن نتانياهو و البي اش يعني آيپك است. دومين چالش بزرگ خواس��ت هاي فراتر از معاهده ان. پي. تي است كه قدرت هاي جهاني به ويژه امريكا 
روي آن اصرار مي ورزند. س��ومين چالش كليدي قصد پنهان غرب براي بازي با اهرم تحريم هاس��ت كه مي خواهند روند لغو تحريم ها يك روند ١٥-٢٠ ساله باشد. چالش چهارم 
البي اعراب متخاصم و اپوزيسيون برانداز در واشنگتن است كه در گنگره و رس��انه ها و مراكز علمي و فكري و آكادميك عليه توافق فعال هس��تند و متاسفانه بايد بگويم كه البي 

ايران در كار روشنگري هم صفر است. 

تحليل گر مسائل ايران در گروه بين المللي بحران علي واعظ

شش هفته يي تا پايان مهلت براي توافق سياسي مانده است و ش��ش ماه تا ضرب االجل توافق جامع. بخت موفقيت را همچنان پنجاه- پنجاه مي پندارم چرا كه فرصت پيش رو به 
همان اندازه مساعد است كه چالش ها غامض. متاسفانه دو طرف با موضع گيري هاي عمومي مواضع خود را سخت و فضاي مانوردهي خود را محدود كرده اند. واقعيت اين است كه 
نه عامل زمان و نه عوامل جانبي )از قيمت نفت گرفته تا تحوالت منطقه يي( كار را بر آنان آس��ان تر نخواهد كرد. پس چه بهتر كه هر دو از خود انعطاف بيشتري نشان داده و پيش 

از آنكه كار دشوارتر شود، اين بحران غيرضروري را پايان دهند. 

اعتماد همزمان با آغاز اين دور از مذاكرات پرسشي واحد را با برخي چهره هاي سياسي و كارشناسان اهل فن مطرح كرده است: همزمان با از سرگيري مذاكرات هسته يي ايران و امريكا، فرصت ها و چالش هاي پيش روي رسيدن 
به توافق جامع هسته يي تا ماه جوالي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ پاسخ به اين پرسش را در جدولي كه بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است، مي خوانيد:

»اعتماد«همزمانباآغازماراتنهستهييدرژنودرگفتوگوباكارشناسانبررسيكرد
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